
 

 

 

 

 

 

B O L S A S    D E    E S T U D O 

 

R e g u l a m e n t o    2 0 1 7 
 
ARTIGO 1º A Embaixada de Portugal em Berlim, com o patrocínio do Santander Totta, do 

SANA Hotels e da Caixa Geral de Depósitos, abre um concurso de Bolsas de 
Estudo destinadas a estudantes portugueses que tenham concluído com 
reconhecido mérito, no ano de 2017, o Ensino Secundário Liceal alemão na 
Alemanha e estejam inscritos no primeiro semestre do Ensino Universitário 
alemão, ou equivalente, na Alemanha (Semestre de Inverno 2017/18).  

 
ARTIGO 2º As três (3) Bolsas de Estudo serão concedidas aos estudantes que tenham 

obtido as melhores notas no Ensino Secundário Liceal, na Alemanha, em 
2017, sendo o montante de cada uma de 1.500,00 (mil e quinhentos) Euros. 

  - Bolsa Santander Totta 
  - Bolsa SANA Hotels 
  - Bolsa Caixa Geral de Depósitos 
 
ARTIGO 3º Podem candidatar-se os estudantes que preencham as seguintes condições: 

- sejam portugueses ou possuam dupla nacionalidade portuguesa e 
alemã, 

- sejam residentes na Alemanha, 
- tenham concluído o Ensino Secundário Liceal alemão na Alemanha 

em 2017, 
- estejam inscritos no primeiro semestre do Ensino Universitário 

alemão, ou equivalente, na Alemanha (Semestre de Inverno 2017/18).  
 
ARTIGO 4º  As cartas de candidatura às Bolsas deverão ser acompanhadas dos seguintes 

documentos: 
- Fotocópia autenticada do Certificado comprovativo da conclusão do 

Ensino Secundário Liceal na Alemanha, em 2017, com a indicação 
das notas finais; 

 



-  Certificado comprovativo da inscrição num estabelecimento de Ensino 
Universitário alemão, ou equivalente, na Alemanha (Semestre de 
Inverno 2017/18); 

-   Fotocópia do Bilhete de Identidade / Cartão do Cidadão português ou 
do Passaporte; 

-  Fotocópia de documento comprovativo da residência na Alemanha 
(“Meldebescheinigung”). 

 
ARTIGO 5º  As cartas de candidatura, acompanhadas de todos os documentos 

mencionados no Artigo anterior e mencionando o endereço de E-Mail e 
contacto telefónico do candidato, deverão ser expedidas por via postal  para a 
Embaixada de Portugal em Berlim – Zimmerstrasse 56 – 10117 Berlim, até ao 
próximo dia  15 de Novembro de 2017 (data do carimbo dos correios). 

 
ARTIGO 6º As candidaturas serão apreciadas por um Júri composto por: 

- Dr. Miguel Pires, Ministro-Conselheiro da Embaixada; 
- Dr. Rui Vicente de Azevedo, Coordenador do Ensino de Português na 

Alemanha; 
- Dra. Margarida Carvalho, Técnica Superior – Departamento Social 

 
ARTIGO 7º O Júri selecionará os alunos premiados dentro do prazo de 10 dias úteis após 

o termo do prazo das candidaturas. 
 
ARTIGO 8° As Bolsas de Estudo serão entregues por ocasião da Festa de Natal dos 

Portugueses em Berlim, em 10 de Dezembro de 2017, por S.Exa o 
Embaixador de Portugal em Berlim. 

 
 
       Berlim, 01 de Outubro de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


